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Waar doen we het voor? 



Winter versus Zomer 



Zomer 



Winter-zomer kaart 



∗ Groepsdynamiek 
∗ Laat weten waar je zit en wat je van plan bent 
∗ Afspraken 
∗ Back-up 
∗ Als je buiten de lijnen kleurt 

 

Alleen of in groep 

https://meratrek2.blogspot.com/2008/09/success-zelden-verzekerd.html


https://youtu.be/yMU8xVeHARo


∗ Bemand, Onbemand, Noodhut 
∗ Sleutel 
∗ Boeken, Hut volzet 
∗ Gebieden Zweden, Noorwegen, Finland en … Rusland  

Gebieden en hutten 

https://hikingadvisor.be/wandelgebieden/zweden
https://hikingadvisor.be/wandelgebieden/noorwegen
https://hikingadvisor.be/wandelgebieden/finland


Onbemande hut in Noorwegen 



Kleine bemande hut in Zweden 



Mogelijke oorzaken van problemen 

 Objectieve gevaren 
 White out 
 Lawinegevaar / Sneeuwbrug / Diepsneeuw 
 Smeltend ijs 

 Subjectieve gevaren 
 Timing 
 Spelregels 
 Slechte voorbereiding 
 Zelf overschatting 

 Weer 

https://toerlanglauftochten.wordpress.com/veiligheid/
https://toerlanglauftochten.wordpress.com/lawinegevaar/
https://www.windy.com/?68.127,20.874,5


∗ Sneeuwschoenen, back country ski's of forest ski’s? 
∗ Met of zonder slee 
∗ Tent 
∗ Slaapzak en matjes 
∗ Bivy & Boty bag 
∗ Spikes 
∗ Gamasche 
∗ Schop 
∗ Bescherm de uiteinden! 
∗ Bottines 
∗ Krant 
 

Materiaal 

https://surviking.nl/pro/informatie/wat-is-winterkamperen
https://youtu.be/SEVb0euco2Y
https://www.advnture.com/features/should-i-buy-waterproof-socks


∗ Kaarten Noorwegen: https://english.dnt.no/maps/   
∗ Voor planning: https://ut.no/kart 
∗ Kaarten Zweden: Sweden Topo Maps 
∗ GPS: http://www.frikart.no/garmin/index.html  
∗ Satelliet berichten (InReach) 
∗ Telefoon 
 

Digitale navigatie & communicatie 

https://english.dnt.no/maps/
https://ut.no/kart
https://sweden-topo-maps.en.aptoide.com/app
https://youtu.be/yMU8xVeHARo
https://pelgrimswegen.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief-58/een-slimme-telefoon-die-ook-sterk-moet-zijn/


∗ Droogvoeding 
∗ Voeding in de hutten 
∗ Koken 
∗ Ontbijt 
∗ Onderweg 
∗ Plan 

Voeding 

https://lucgregoir.be/wp-content/uploads/Voeding_Noorwegen.pdf
https://globetrotter.nl/
https://www.bouwhuis.com/molen-de-hoop-melkpoeder-500gr?gclid=CjwKCAiA6vXwBRBKEiwAYE7iS2fHzOCLTNyX0FTWVfOgyELFoFYX9Occnf2ml3wy5xEPNiinYCbZRBoCc94QAvD_BwE


∗ Verzekering 
∗ Reis 
∗ Bergsport 

∗ ID 
∗ lidmaatschap  
∗ Dag overzichten 

 

Documenten 



De weg er naar toe en terug 

 Trein 
 Schip 
 Vliegtuig 
 Auto 



∗ Conditie 
∗ Blijf niet binnen als het weer zijn kuren heeft 
∗ Stage en cursussen (KBF) 
∗ Uitwerken route 
∗ Boekingen 
∗ Aanschaf kaarten / gids 
∗ GPS sporen en waypoints 
∗ Groepsreizen 

Voorbereiding 

https://www.bpa.be/index.php?pid=915&eid=16635877
https://www.snowleopard.nl/reis/sneeuwschoenwandelen-noorwegen-fyresdal/


IN DE LENGTE 

3000 km solo door de Noorse bergen 

Een leerrijk verhaal van Myra de Rooy 
https://www.myraderooy.nl/   

https://www.myraderooy.nl/


A Guide to Extreme Winter Camping 

YouTube kanaal Erik Normark 

https://www.youtube.com/watch?v=tNJFmszn_7k
https://www.youtube.com/watch?v=tNJFmszn_7k


Extremen 

Willem van Doorne tour 

Norga Pà langs trail 

https://willemvandoorne.wordpress.com/2012/04/18/complete-route-plan-online/
https://www.norgepalangs.com/


Moraal van het verhaal 
Door ongebaande sneeuw te gaan hoe lustig is’t hoe leutig 

    
Denkt aleer gij doende zijt en doende denkt dan nog  

   
Guido Gezelle kleengedichtjes 1893 
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